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Resum
mo: Este artiigo descreve a Metodologgia1 Híbrida de Desenvolv
vimento
Centrad
do no Utilizad
dor (MHDCU). Trata-se dee um processo
o de desenvolv
vimento
simpless, iterativo e incremental que
q tem comoo “alicerces” princípios do Design
na Internatio
Centrad
do no Utiliza
ador (DCU), especificados
e
onal Organization for
Standarrdization - ISO
O 13407. Na sua
s base encoontra-se a estrrutura disciplinada de
processsos de desenvo
olvimento, bem como prátiicas e valores dos métodos ágeis de
desenvo
olvimento de software. O processo é cconstituído po
or 4 fases priincipais:
planeam
mento do gu
uião didácticco, design d
do storyboard
d, implementtação e
manuteenção/operaçã
ão. A prototipagem e a aavaliação são realizadas de modo
transveersal a todo o processo. A MHDCU
M
está sser implementtada numa Pe
equena e
Média Empresa (PM
ME) de desenv
volvimento de recursos educcacionais. O primeiro
p
recurso
o que teve por base esta mettodologia foi o Courseware Sere
S
– O Ser Humano
H
e os Recursos Natura
ais.
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Abstra
act: This pa
aper describe
es the Hybrrid User Cen
ntered Devellopment
Method
dology (HUCD
DM). This metthodology is a simple, itera
ative and incremental
develop
pment processs. The meth
hodology is based on sttructured disciplined
develop
pment processses, on principles of User C
Centered Design (UCD) processes,
specifieed in the Inteernational Org
ganization forr Standardiza
ation - ISO 13
3407, as
well as on practices and values of
o agile methoods for softwa
are developme
ent. The
processs consists of 4 main phases: planning of educational guidelines,
g
storyboard
design, implementa
ation and maintenance/o
m
operation. Th
he prototypin
ng and
evaluattion are carrieed out in ord
der to cross th
he entire proccess. The HU
UCDM is
being iimplemented in a Small and
a
Medium Enterprise (S
SME) of educational
1
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resources development. The first resource that was based in this methodology was
the Courseware Sere - The Human Being and the Natural Resources.
Keywords: Educational Software Development Methodologies; Software
Engineering; Agile Methods; Hybrid User Centered Development Methodology;
User Centered Design.

1. Introdução
O desenvolvimento de software é uma actividade de elevada complexidade, sendo que
na maioria dos casos ocorre sem ser devidamente planeado, suportado por decisões de
“curto prazo” (Fowler, 2005). Esta abordagem poderá funcionar para pequenos pacotes
de software, mas à medida que o sistema cresce, cresce também a dificuldade de lhe
adicionar novas funcionalidades. Complementarmente, Shneiderman & Plaisant
(2005) afirmam que 60% dos projectos de desenvolvimento de software falham na
definição dos objectivos. Este problema surge nomeadamente porque na maioria dos
projectos existe falta de comunicação entre os elementos da equipa e, entre elementos
da equipa e os utilizadores finais. Portanto, a escolha do método adequado para o
desenvolvimento de um software terá vantagens em termos de qualidade, económicas
e competitivas, mas caso seja seleccionada um método menos adequado, o mais
provável será o projecto ultrapassar os limites temporais, existindo falhas e
consequentemente problemas económicos (Toth, 2005).
Neste artigo é efectuado um breve enquadramento teórico sobre a evolução das
metodologias de desenvolvimento de software, referindo alguns exemplos de métodos
utilizados no desenvolvimento de pacotes de software educativo. Posteriormente, é
efectuada uma breve descrição ao DCU, baseada na exposição dos pressupostos que o
constituem e a sua importância no desenvolvimento de software educativo.
Seguidamente, é apresentado o Courseware Sere - O Ser Humano e os Recursos
Naturais e a descrição da MHDCU, caracterizando as fases, procedimentos e técnicas
utilizadas. Para finalizar, é realizada uma breve reflexão em torno da MHDCU e
respectivas conclusões.

2. Metodologias de Desenvolvimento de Software Educativo
Os primeiros métodos (designados na literatura como disciplinados, tradicionais ou
clássicos) derivaram do processo mais comum do desenvolvimento de software. O
método em cascata de água ou ciclo de vida de desenvolvimento de software, surgiu
nos anos 70 e é-lhe atribuído o facto de servir de base teórica para outros métodos,
sendo por vezes designado como um método genérico para o desenvolvimento de
software (Sommerville, 2007). Porém, segundo Larman e Basili (2003), o método
iterativo e o método incremental já remontam os anos 50, existindo exemplos
concretos de projectos nos anos 70. Nos anos 80 surgiram, entre outros, os métodos
em espiral e de prototipagem, e nos anos 90 os métodos ágeis, exemplos reais de
integração das abordagens iterativas e incrementais (Abbas, 2006 ; Boehm, 2002 ;
Boehm & Turner, 2003,s.d. ; Larman & Basili, 2003 ; Miguel, 2003 ; Paelke & Nebe,
2008 ; Sommerville, 2007). Os métodos ágeis, como o Extreme Programming (XP), o
Scrum e o Crystal Clear, através do envolvimento dos utilizadores no processo de
2
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desenvolvimento, procuram fornecer e dar prioridade aos novos requisitos do software
e avaliar as iterações do mesmo. Dão enfoque ao papel das pessoas, sendo que as
competências da equipa de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas. Os
elementos da equipa são livres para utilizar os seus próprios métodos de trabalho sem
serem prescritos processos (Beck, 2000 ; Bergin et al., 2004 ; Keith, 2002 ; Paelke &
Nebe, 2008 ; Petersen, 2008 ; Sommerville, 2007).
Especificamente no concerne ao desenvolvimento de software educativo, os métodos
descritos na literatura têm na sua génese premissas dos métodos supracitados.
Exemplo disso, são os 3 métodos utilizados no desenvolvimento dos seguintes pacotes
de software (ver tabela 2): o Univap Virtual (Bicudo et al., 2007), o Use Case (Castro &
Aguiar, 1999) e Softvali (Benitti, Seara, & Schlindwein, 2005).
Tabela 2 – Fases fundamentais no desenvolvimento de software
Fases de desenvolvimento
(Sommerville, 2007)

Univap Virtual

Use Case

Softvali

Especificação

Análise
Planeamento

Preparação

Concepção

Concepção e implementação

Pré-produção

Prototipagem
(análise, projecto,
implementação, teste
e avaliação)
Implantação

Elaboração
construção

Validação
Evolução

Produção
Pós-produção
------

Finalização
Viabilização

Apesar de surgirem com designações diferentes, a análise, o design e a implementação
são fases que se podem identificar nestes processos e que advêm dos primeiros
métodos de desenvolvimento. Na fase referente à análise é efectuado o levantamento
dos requisitos do software, são definidos os objectivos educacionais e o público-alvo a
que se destina o software. No processo do Univap Virtual, nesta fase é ainda efectuado
o levantamento de informação científica sobre a temática do recurso e, no Use Case é
realizado um estudo da área educacional do recurso a ser desenvolvido e
consequentemente o levantamento dos requisitos necessários, para que este
corresponda às necessidades dos utilizadores.

3. O Papel do Design Centrado no Utilizador
O DCU serve para descrever os processos de um projecto em que os utilizadores finais
têm influência na forma como este é conduzido. Alguns métodos de DCU sondam os
utilizadores sobre as necessidades que estes possuem em determinada área
educacional, envolvendo-os em partes específicas do processo de desenvolvimento. Por
outro lado, existem métodos em que os utilizadores têm uma maior presença,
integrando a equipa, isto é, são envolvidos como elementos durante todo o processo
(Abras, Maloney-Krichmar, & Preece, 2004).
O DCU é descrito na ISO 13407 (1999) - Human Centered Design Process for
Interactive Systems e na ISO/TR 18529 (2000) – Ergonomics of Human-System
Interaction. Estas duas normas descrevem uma situação ideal onde não existem
quaisquer obstáculos à utilização dos pressupostos DCU, exceptuando a possível falta
de competências por parte da equipa de desenvolvimento (Svanaes & Gulliksen, 2008).
RISTI, N.º 6, 12/2010
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Autores como Facer & Williamson (2004), entre outros, reforçam que o DCU é uma
metodologia que combina, entre outros aspectos, a participação do utilizador e
avaliação formativa de protótipos. De acordo com a norma ISO 13407 (1999), os
projectos DCU são regidos por quatro princípios: i) constituição de uma equipa
multidisciplinar; ii) a interacção entre o utilizador e o sistema; iii) o envolvimento
activo dos utilizadores e; iv) a iteração de soluções de projecto.
Os três métodos de desenvolvimento de software educativo supracitados alicerçam-se
em pressupostos DCU, entre os quais, a constituição de equipas multidisciplinares,
organizadas por profissionais da área da educação (investigadores de psicologia e
pedagogia), profissionais da área da informática, especificamente da área de
engenharia de software e programadores, designers com conhecimentos de usabilidade
e por fim os professores e os alunos.
Um outro método que incorpora pressupostos DCU, é o Logical User-Centred
Interactive Design (LUCID), em que Kreitzberg (1996) identifica seis fases:
visionamento, descoberta, fundamentação do projecto, detalhe do projecto, construção
e lançamento. Tal como a maioria dos métodos que tem por base princípios DCU,
LUCID emprega a prototipagem rápida e o teste de usabilidade iterativa.
Com base no que foi descrito nesta secção, concordamos com o relatório “Quality
Framework for UK Government Website Design: usability issues for government
websites”, quando defende que o DCU é um complemento para os métodos de
desenvolvimento de software, não sendo um substituto dos mesmos (e-Envoy, 2003).

4. Metodologia de desenvolvimento do Courseware Sere: uma
abordagem possível para PMEs
O Courseware Sere – O Ser Humano e os Recursos Naturais é um recurso desenvolvido
através de uma parceria entre a Universidade de Aveiro e a Ludomedia – Conteúdos
Didácticos e Lúdicos, empresa de desenvolvimento de software educativo.
4.1. Apresentação do Courseware Sere
O Courseware Sere integra várias tipologias de software (simulações, inquérito,
pesquisa,…) com actividades didácticas especificadas em guiões de exploração, tanto
para o professor, como para os alunos. Como se depreende a partir dos seus propósitos
(promover a compreensão do impacte que a actividade humana tem sobre os recursos
naturais e sensibilizar de que o futuro da Humanidade passará pela adopção de
atitudes e comportamentos mais conscientes e responsáveis, nomeadamente no que
respeita às fontes de energia utilizadas, em particular o petróleo e a floresta), visa uma
abordagem à relação entre a actividade humana e a exploração dos recursos naturais,
bem como das consequências ambientais, sociais e económicas desta exploração (Sá et
al., 2010 ; Sá et al., 2009).
O courseware foi pensado para a utilização, em sala de aula, por alunos do 1º e 2º
Ciclos do Ensino Básico (preferencialmente a partir dos 8 anos), particularmente dos
3º aos 6º anos de escolaridade, com a orientação dos respectivos professores, embora a
sua exploração possa ser adaptada a outros níveis de escolaridade, bem como a outros
contextos.
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Do
D conjunto
o de recursos do Courseeware Sere ffazem parte: um softwa
are educativvo
(versão
(
em CD-ROM e online, ve
er em: http:://sere.ludom
media.pt), os
o Guiões d
de
\Exploração
\
Didáctica pa
ara o Professor, os Guiõess de Registo para o Aluno
o/Utilizador e
o Manual d
do Utilizado
or. No Manual do Ut
Utilizador en
ncontram-se informaçõees
relacionadas
r
com a naveg
gação nos ecrrãs e os íconees utilizados no software
e.
O software está dividid
do em duas fases princiipais: Fase 1 – Petróleo
o e Fase 2 –
Florestas,
F
nãão sendo obrrigatoriamen
nte sequenciiais, isto é, o professor/aluno poderrá
optar
o
por quaal das fases e actividade pretende
p
inicciar a explora
ação.
Os
O guiões (ffigura 1(B)) foram dese
envolvidos p
para servir de
d base à exploração
e
d
do
software.
s
No
o Guião de Exploração Didáctica - Professor sã
ão propostass actividadess,
da seguintte forma: 1)
estruturadas
e
1 Finalidad
des da Actiividade; 2) Contexto d
de
Exploração;
E
3
3) Metodolog
gia de Explo
oração. Os gu
uiões destina
ados aos/às alunos(as)
a
sãão
compostos
c
fu
undamentalm
mente por follhas de registtos.

(A)

(B)

Figura 1 – (A) Exemplo
o de ecrã do Co
ourseware Serre. (B) Guiões de exploração
o didáctica.

4.2.
4
Metodo
ologia de Desenvolvim
D
mento
Quanto
Q
à meetodologia de
d desenvolv
vimento, a eequipa tem procurado
p
dar resposta a
questões
q
de investigação relacionad
das com a implementa
ação de mettodologias d
de
desenvolvime
d
ento de softtware educa
ativo centrad
das no utilizzador (Costa, Loureiro, &
Reis,
R
2009b)). Factores de
d qualidade
e, tais comoo, a usabilid
dade, o envo
olvimento doos
utilizadores
u
ffinais nas diiversas fasess de desenvoolvimento e a constituiçã
ão de equipaas
multidisciplin
m
nares, são alguns dos pressuposttos do DCU
U em que se baseia a
de desenvolvvimento do Courseware
metodologia
m
C
Sere.
A equipa mu
ultidisciplinarr foi constitu
uída por elem
mentos com diversas com
mpetências aao
nível
n
da Did
dáctica das Ciências
C
(DC
C), da Tecnoologia Educa
ativa (TE), da
d Gestão d
de
Projectos,
P
do
o Design Gráffico, da Programação e d a Usabilidad
de.
Tendo
T
em vissta reduzir o tempo e cussto de desenvvolvimento, duas das dessvantagens d
do
04), a equip
DCU
D
(Abras, Maloney-K
Krichmar, & Preece, 200
pa optou po
or envolver o
utilizador
u
fin
nal (professo
ores e alunoss) apenas naas tarefas dee avaliação do
d recurso. O
recurso
r
(inclluindo o sto
oryboard) fo
oi também submetido a avaliação por parte d
de
peritos
p
exterriores à equipa (Costa, Loureiro, & Reis, 2010a
a ; Costa ett al., 2009a ;
Guerra,
G
20077), o que se considera in
ncontornávell, independentemente da
a metodologiia
adoptada.
a
A figura 2 sintetiza o processo de desenvolvim
d
mento do Cou
urseware Se
ere, o qual sse
descreve
d
de sseguida.
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Figurra 2 - Metodollogia Híbrida de
d Desenvolviimento Centra
ado no Utilizad
dor

4..2.1. Fases d
de Desenvo
olvimento da
d MHDCU
U
Fa
ase 1, Planeeamento do guião
g
didáctiico: compreeendeu a realiização de um
m documentoo
po
or três perito
os em DC e dois
d
em TE com a definiição do nívell de ensino/público-alvoo
do
o recurso, daa temática e dos propósiitos didácticoos, bem com
mo aspectos relacionados
r
s
co
om a arquiteectura, a navvegação e o desenho doss ecrãs do recurso,
r
acim
ma referidos..
Essta fase comp
preendeu ain
nda o registo
o de marca e da patente, bem como, entre
e
outros,,
accordos relativvos aos direittos de autoriia.
Fa
ase 2, Desiggn do storybo
oard: nesta fase
f
harmon
nizaram-se ass ideias preliiminares dass
acctividades diidácticas e do
d conteúdo disciplinar, definidas na
n fase anterrior, com oss
asspectos de in
nteracção do
o software, particularme
p
ente a naveg
gação e interrface, com a
co
olaboração d
de um desig
gner e de um
u program
mador da em
mpresa. Com
mo Bassani,,
Pa
asserino, Passqualotti & Ritzel
R
(2006) e Carvalho ((2003), conssideramos qu
ue o desenhoo
do
os cenários rresultantes desta
d
fase fo
oi essencial p
para se com
mpreender o contexto dee
uttilização do recurso e para repressentar algum
mas das sittuações inte
eractivas doo
sof
oftware.
Fa
ase 3, Impllementação do recurso:: esta fase ffoi dividida em duas subfases quee
deecorreram em
m simultâneo
o:
x a partte educacion
nal - requere
eu a especifiicação em deetalhe de asp
pectos, paraa
além d
dos já especificados no storyboard,
s
como a anim
mação iniciall e os guiõess
do pro
ofessor e do aluno.
a
x a partte técnica - corresponde
eu ao design
n e program
mação do sofftware e doo
respecctivo manuall do utilizado
or.
Du
urante esta ttarefa, a equiipa multidiscciplinar testoou e ajustou o conteúdo dos guiões à
ex
xploração que se pretend
dia dos ecrãs do softwaree. Esta tarefa
a envolveu a colaboraçãoo
peermanente dee todos os eleementos, rea
alizada quer p
presencialmente quer on
nline.
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Protótipos:
P
o
os protótipo
os foram de
esenvolvidoss colaborativ
vamente, en
ntre todos oos
membros
m
daa equipa. En
ntre outros, a equipa id
dentificou aspectos na interface qu
ue
tiveram
t
imp
plicações na arquitectura do softwa
are, que, em
m alguns ca
asos, levou a
alterações
a
no
os guiões edu
ucacionais do
o recurso. A p
prototipagem
m do softwar
re foi também
m
usada,
u
no prrocesso de desenvolvim
d
mento, de forrma a explo
orar algumass soluções d
de
software
s
em particular.
Durante
D
o deesenvolvimento do recurrso, a equipaa recorreu a três tipos de
d protótiposs,
como
c
se podee visualizar na
n figura 3:
x (A) p
protótipos em
m papel (earlly paper proototypes);
x (B) eecrãs chave (key screens));
x (C) p
protótipos prrogramados (running
(
proototypes).

(A)

(B)

(C)

Figura 3 - (A) Protótipo
o em papel de um
u cenário daa fase 2 e de um
ma das person
nagens. (B)
Protótipo
o do ecrã da esscolha das perrsonagens e dee um ecrã de uma
u
das activid
dades. (C)
Protótipo
os programado
os de dois ecrã
ãs: um da fase 1 - petróleo e um da fase 2 – floresta.

Avaliação:
A
p
pretendendo
o-se avaliar tanto o rrecurso com
mo o seu processo d
de
desenvolvime
d
ento, esta fa
ase é transve
ersal a todas as fases acima indicada
as. A primeirra
versão
v
do reecurso, tamb
bém foi alvo de avaliaçãão, por partee de: a) Pro
ofessores - n
na
avaliação
a
feitta por profeessores, o qu
uestionário p
para avaliaçã
ão técnica e didáctica d
do
Courseware
C
Sere, foi reespondido em workshop
ps (sessões práticas com a duraçãão
máxima
m
de 1120 minutos, em que os professores em grupos de dois a três elementoss,
exploram
e
du
uas actividad
des de uma das
d fases do coursewaree) por parte de um gruppo
heterogéneo
h
de potenciaiis utilizadore
es do recursoo (Costa et all., 2009a ; Guerra,
G
2007));
b)
b Alunos - relativamen
nte à avaliação efectuad
da pelos alu
unos, foi resspondido um
m
questionário
q
de avaliação
o técnica e didáctica, apóós a utilizaçã
ão do recurso
o em contextto
de
d sala de aaula (em blo
ocos de 90 minutos,
m
os alunos em grupos de três
t
a quatrro
elementos,
e
eexploram as actividades do coursew
ware, devida
amente plan
nificadas pello
professor),
p
trratando-se dee uma avalia
ação controlaada (Costa, Loureiro, & Reis,
R
2010b).
Fase
F
4, Opeeração e Ma
anutenção: esta
e
fase incl
cluiu a correecção de erro
os, técnicos e
educacionais
e
s, que não foram detectad
dos nas fasess iniciais do ciclo de vida
a do processso
de
d desenvolvvimento do courseware.. Desta form
ma, é possíveel melhorar o software e
implementarr novas funccionalidades através de novos requiisitos que sã
ão detectadoos
durante
d
estee processo (Miguel, 2003
2
; Som
mmerville, 2007).
2
Foram tidos em
m
consideração
c
o três tipos dee manutençã
ão: correctivaa, perfectiva e preventiva
a.
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A MHDCU tam
mbém teve por
p base alguns princípiios dos méto
odos ágeis, ta
ais como: a))
manter
m
a simp
plicidade, foi desenvolvid
do o essenciall de forma a responder ao
os requisitoss
acctuais; b) a eq
quipa (essen
ncialmente oss programad
dores) procurrou corrigir e melhorar o
có
ódigo do softtware contin
nuamente; c)) a entrega fo
foi incrementtal, sendo qu
ue cada ecrãã
do
o software eera independ
dente dos ou
utros ecrãs. E
Enquanto soluções de prrojecto eram
m
testadas/valid
dadas/avaliad
das, outras erram desenvoolvidas com base
b
nos requ
uisitos.
4..2.2. Proced
dimentos e Técnicas da
d MHDCU
U
Pa
ara agilizar o processo de
d desenvolv
vimento e paartindo do princípio
p
que
e o trabalhoo
co
olaborativo d
decorre simulltaneamente
e em dois esttados, presen
ncial e online
e, a MHDCU
U
in
ncorpora o Prrocedimento de Verificação e Validaçãão (PVV), representado no
n workflow
w
da
a figura 4. Esste procedim
mento surge integrado nu
uma das actiividades DCU
U, Produçãoo
dee Soluções dee Projecto (p
protótipos), antecedendo
a
o a fase de av
valiação desttas soluções,,
co
om o utilizad
dor final e/o
ou peritos. De
D suporte a estas actividades é utilizado comoo
sof
oftware colaaborativo (g
groupware) a plataform
ma Learning
g Managem
ment System
m
(L
LMS) Moodlle. Apesar, desta platafforma não estar orienttada para a gestão dee
prrocessos dessenvolvimentto de softwa
are, a mesm
ma foi essen
ncial para o agilizar daa
co
omunicação entre os elementos
e
da
a equipa m
multidisciplin
nar, para diisponibilizarr
do
ocumentos, d
debater ideia
as, entre outrros.

Figura
a 4 – Procedim
mento de Verifi
ficação e Valid
dação

No
o PVV, com
mpete aos eleementos da equipa multtidisciplinar efectuar a verificação
v
e
va
alidação das versões do
o software, como das vversões dos documentoss (guiões doo
prrofessor e d
do aluno, manual
m
de utilizador, eentre outros). Sendo identificadas
i
s
altterações a effectuar, é dissponibilizada
a no moodle uma nova versão,
v
para verificação
v
e
va
alidação. Esttas iteraçõess apenas term
minam quan
ndo não se identificam alterações a
effectuar.
No
o Trabalho C
Colaborativo
o Presencial (TCP),
(
comu
ummente, é o gestor de projecto
p
quee
effectua um p
primeiro levvantamento dos pontoss a serem discutidos na reuniãoo
prresencial. Esttes pontos sã
ão ordenados por importtância e/ou áreas
á
de actu
uação, sendoo
en
nviados previiamente para
a os elementtos da equipaa multidiscip
plinar. Para facilitar estaa
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tarefa
t
é usad
da uma maillling list ou o fórum desi gnado como
o “Notícias e Anúncios”. O
TCP
T é registaado através de
d gravação áudio
á
(ver figgura 5).

F
Figura
5 – Trab
balho Colaborrativo Presenciial

Do
D TCP, ao sserem identiificadas alterrações a efecctuar, as messmas são dissponibilizadaas
na
n plataform
ma. Neste co
ontexto, as ferramentas
f
(recursos, módulos
m
de actividades e
blocos)
b
utilizzadas (ver figura
f
6) no Trabalho C
Colaborativo Não Presen
ncial (TCNP
P),
permitem
p
prromover e agilizar
a
uma maior interracção entre os elementtos da equippa
multidisciplin
m
nar.

Figu
ura 6 – Traballho Colaboratiivo Não Presen
ncial

Seguidament
S
te, passamoss a descreverr alguns dos módulos de actividades, utilizados n
no
TCNP
T
e concretamente no desenvolviimento do coourseware:
x referrendos: a deccisão sobre qual
q
a versãoo do logótipo
o que se deve
eria optar, fooi
escollhida atravéss de um refe
erendo. Paraa a marcação
o de reuniões presenciaiss,
tamb
bém foi utilizzado este mó
ódulo de activvidades;
x fórun
ns: todas ass versões do
o software e dos docum
mentos (guiõ
ões de registto
profeessor e alun
no e manua
al de utilizaador, entre outros),
o
fora
am debatidoos
atravvés de fórunss;
x glosssários: definiição de term
mos científicoos e técnicoss utilizados, com
c
o intuitto
de faacilitar a com
municação en
ntre os elemeentos da equ
uipa. O glossário, também
m
serviiu para dispo
onibilizar as actas
a
de reun
nião;
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x chats: discussão síncrona de determinada questão do projecto, permitiu por
vezes, que as tomadas de decisão fossem mais céleres;
x wikis: permitiu a construção colaborativa dos textos utilizados no software;
x inquéritos por questionário: este módulo foi utilizado durante os workshops de
avaliação do recurso, em que os utilizadores no final do workshop respondiam
a um inquérito por questionário de avaliação. Os resultados ficavam
automaticamente disponibilizados para todos os elementos da equipa
multidisciplinar.
As ferramentas apresentadas na figura 6, foram disponibilizadas evolutivamente, com
o surgimento da necessidade de tornar o trabalho colaborativo mais fácil.
4.3. Reflexões em torno da metodologia explorada
Relativamente à MHDCU, foram detectadas algumas lacunas, que num próximo
projecto necessitam de ser colmatadas. Será necessário na fase inicial definir o papel de
cada elemento e dar formação na utilização das ferramentas de suporte à gestão de
projecto. Além disso e tendo por base o estudo apresentado por Martin Maguire
“Methods to support human-centred design” (2001), também concluímos que a fase do
planeamento deve incorporar duas subfases: 1) contexto de uso e 2) requisitos. Na
tabela 3 são identificados alguns métodos que podem ser aplicados em novos projectos.
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Tabela 3 – Métodos DCU - Fase 2, Planeamento
Método

Descrição

Identificação e
análise de
stakeholders

Identificar todos os grupos de utilizadores (utilizadores finais, peritos,
responsáveis pela instalação e manutenção) e outras partes interessadas
(aqueles que podem ter influência ou são afectados pelo software) incluindo
equipas de apoio, equipas comerciais e de marketing e diferentes clientes que
poderão adquirir o recurso. Este levantamento pode ser complementado com
uma análise de mercado. Nesta fase são atribuídos papéis e responsabilidades.
Abordagem ao método: reunião realizada com o gestor de projecto e
representantes dos utilizadores para discussão de papéis com maior detalhe.

Análise do contexto
de uso(Bevan &
Macleod, 1994 ;
Kirakowski &
Cierlik, 1999 ;
Maguire, 1998 ;
Thomas & Bevan,
1995)

Análise de tarefas e
mapeamento de
tarefas/funções

Focus groups

Caracterização do grupo de utilizadores (competências e experiência,
conhecimento da tarefa, formação, qualificações, competências linguísticas,
capacidades físicas e cognitivas e atitudes e motivações), das tarefas (lista de
tarefas, objectivos, output, passos, frequência, importância, duração e
dependências) e do ambiente técnico, físico e organizacional (hardware,
software, rede de internet, características das salas, objectivos organizacionais,
políticas de utilização das TIC, apoio técnico).
Abordagem ao método: Reunião com representantes de cada grupo de
utilizadores e representantes da equipa de projecto.
Estudo do que utilizador é obrigado a fazer em termos de acções e/ou processos
cognitivos para realizar determinada tarefa. Clarificar quais as funcionalidades
que são necessárias, de forma a excluir as menos importantes.
Abordagem ao método: planear reuniões e eventualmente sessões de
observação.
Grupo de discussão de potenciais utilizadores sobre o que pretendem que seja
concebido no software. Para evidenciar aspectos dos utilizadores quando os
mesmos não podem participar no projecto.
Abordagem ao método: presencialmente ou através da plataforma LMS, os
utilizadores discutem os requisitos.

5. Conclusões
Embora, a selecção do método dependa do ambiente em que se insere o projecto e de
um conjunto de variáveis que, por vezes, são de difícil definição, os métodos existem
para tentar auxiliar no desenvolvimento de software, minimizando a incerteza, de
modo a permitir a obtenção do resultado esperado da forma mais eficiente possível. Tal
como Toth (2005) e Sommerville (2007), consideramos que, a adopção do mesmo
método para todos os projectos de desenvolvimento de software, dificilmente será uma
boa escolha, se tivermos em conta a diversidade de utilizadores, objectivo da utilização
do software e as alterações constantes da tecnologia.
Com base no trabalho desenvolvido, concordamos com Abbas, Gravell & Wills (2008),
que designam o desenvolvimento de software como uma actividade imprevisível,
sendo necessário um método adaptável para controlar esta imprevisibilidade. Quanto
ao desenvolvimento de software educativo, os processos iterativos e incrementais
associados a procedimentos de prototipagem, incluindo ferramentas de avaliação e
monitorização nas diferentes fases, são uma forma eficiente de um processo se adaptar
à mudança constante de requisitos e da tecnologia (Costa, Loureiro, & Reis, 2009b).
Paralelamente, também revemos e estamos de acordo com Abras, Maloney-Krichmar &
RISTI, N.º 6, 12/2010
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Preece (2004), que duas das desvantagens do DCU, são a dos projectos necessitarem
de mais tempo para serem desenvolvidos e tornarem-se mais dispendiosos. Porém e
segundo Shneiderman & Plaisant, os métodos DCU permitem que o software gere
menos problemas durante o desenvolvimento e que se reduza os custos na fase de
manutenção (2005, p.118), fase esta, que é considerada a mais despendiosa do ciclo de
vida de um software (Duim, Andersson, & Sinnema, 2007).
A MHDCU constitui-se como uma solução possível para o desenvolvimento de
software educativo e foi utilizada para o desenvolvimento do Courseware Sere, cuja
qualidade tem sido reconhecida, nomeadamente num concurso nacional de produtos
multimédia, dado ter sido um dos produtos finalistas. Porém, como defendem as
normas ISO, a melhoria de um processo de desenvolvimento de software deve ser
contínua. Estando previsto o desenvolvimento da 3ª fase do Courseware Sere,
relacionado com as energias alternativas, perspectivamos, que a introdução de novos
métodos DCU, na fase inicial do desenvolvimento, permitam auxiliar a tomada de
decisões e contribuam para a melhoria do processo.
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